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Incoming Nordjylland
Den 26. juni blev der givet endeligt grønt lys for et nyt projekt med
udspring i BRN regi. Business Region North Denmark, Aalborg
Lufthavn og Destination Nordjylland finder fælles fodslag i nyt projekt,
som skal sikre udnyttelse af vækstpotentialet for ’Incoming’ turisme.
Aalborg Lufthavn har i de senere år opbygget et attraktivt rutenet via et
stort antal flyselskaber, der har tilgængeliggjort Nordjylland som
feriedestination for de korte rejser i det meste af Europa. I dag fyldes flyene
primært med danskere som rejser til udlandet, men det vil være interessant
for Nordjylland at vende denne trafik, så også flere udlændinge flyver til
Nordjylland for at holde ferie.
Det globale rejsemarked er under forandring, og en af de markante
tendenser er en øget efterspørgsel på korte ferier, hvor nøgleordet er
’convenience’.
Der er vigtigt, at Nordjylland udnytter de identificerede potentialer inden
for turisme og udvikler rejsetilbud, som er attraktive netop i forhold det
voksende marked for korte ferier. Undersøgelser viser at ’convenience’ ofte
er nøgleordet for de korte ferier. Rejsen skal være tilrettelagt for gæsten, så
de ikke behøver at bruge tid på at undersøge rejsemulighederne og selv
sammensætte deres rejse. Derudover har gæsterne også et stort fokus på
rejsetid frem for rejseafstand, som en central faktor for valget af
destination.
Projektet ’Incoming Nordjylland’ vil konkret bestå af en række initiativer, der
skal understøtte udviklingen af en incoming funktion i Nordjylland – en
funktion der blandt andet har fokus på opfyldelse af gæsternes behov for
convenience.
Det er intentionen, at der fra start tilknyttes en kommerciel operatør i
Nordjylland til incoming funktionen, så projektets initiativer kan blive
forankret hos operatøren. Dermed øges sandsynligheden for, at der efter
projektperioden kan skabes et levedygtigt og kommercielt grundlag for
incoming funktionen.
Lars Enevold, Direktør Destination Nordjylland:
- Det er vigtigt, at nordjysk turisme følger med markedet, og hvis vi skal
videreudvikle vores tilbud til flygæster, så er det nødvendigt, at vi får en
incoming funktion i nordjysk turisme.
Søren Svendsen, Direktør Aalborg Lufthavn:
- Når vi er i dialog med flyselskaber om at beflyve Aalborg Lufthavn, er
det et stort plus, hvis vi også kan tilbyde en incoming funktion, der kan
arbejde for at tiltrække gæster med fly til Aalborg.
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Konkret er det formålet med projektet at understøtte etableringen af en
incoming funktion i Nordjylland, som i løbet af 2 – 3 år kan fungere på
kommercielle vilkår, og som vil være bindeleddet mellem en lang række
nordjyske turismeaktører og udenlandske rejsebureauer.
Det er målsætningen at der efter 2½ år:
- Ankommer 30.000 passagerer årligt til Aalborg Lufthavn, med Incoming
funktionen som rejsearrangør.
- At aktivitetens samlede lokaløkonomiske omsætning beløber sig til 40
mio. kr. pr. år inkl. afledte effekter
Projektet har et samlet budget på 1.010.000 kroner, som dækkes af
Business Region North Denmark, Destinationsselskabet Nordjylland og
Aalborg Lufthavn.
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